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Liepājā, 2016.gada 14.septembrī
Iepirkums “LOC Ledus halles ģērbtuvju mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
(LOC 2016/18)
SĒDES PROTOKOLS Nr.4
Sēde sasaukta 2016.gada 14.septembrī plkst.16:00
Sēde atklāta 2016.gada 14.septembrī plkst.16:00
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Elīna ZĀLĪTE

Sēdē piedalās:
KOMISIJAS locekļi:

Eva CIEKURZE
Uldis KLAKS-KLEINS

Sēdi protokolē:

Eva CIEKURZE

Darba kārtībā
Par iepirkumam “LOC Ledus halles ģērbtuvju mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un iepirkuma rezultātiem.
Sēdes norise
Komisijas priekšsēdētāja E. ZĀLĪTE informē, ka ar paziņojuma publikāciju Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā www.iub.gov.lv 2016.gada 31.augustā izsludināts iepirkums „LOC Ledus halles
ģērbtuvju mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” (LOC 2016/18), nosakot piedāvājumu
iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 12.septembrim plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām
saņemti 5 (pieci) piedāvājumi.
Pārbaudot informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā par pretendentu izslēgšanas nosacījumiem,
kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā, Komisija konstatē, ka pretendentam
SIA AB Galdnieks (42103044853) ir nodokļu parāds uz pēdējo datu aktualizācijas dienu pirms
iepirkuma izsludināšanas dienas.
Komisijas locekle E. CIEKURZE informē komisiju, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta
astotajai daļai pasūtītājam ir jāinformē par izslēgšanas nosacījumu konstatēšanu un pretendentiem ir
tiesības iesniegt pierādījumus – Valsts ieņēmumu dienesta izziņas, kas apliecina, ka uz iepirkuma
izsludināšanas dienu pretendentam nodokļu parādu nav.
Komisija konstatē, ka nav nozīmes papildus pārbaudīt pretendentu SIA AB Galdnieks (42103044853),
lūdzot tam iesniegt 8.2panta astotās daļas 2.punktā minēto apliecinājumu, tā kā piedāvājums ir ar
augstāku cenu.
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Saskaņā ar iepirkuma „ LOC Ledus halles ģērbtuvju mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
(LOC 2016/18) nolikuma 4.2.1.punktu komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību
pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī veic piedāvājuma izvēli.
Pārbaudot pretendenta SIA S Pluss (42102025624), Komisija konstatē, ka pretendents piedāvājumā
nav norādījis informāciju par pretendenta iepriekšējo pieredzi, tādējādi Komisija nevar pārliecināties
par pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajai pieredzes prasībai – nolikuma 3.2.4.punkts
“Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) pēc apjoma un satura
līdzīgus mēbeļu izgatavošanas un piegādes līgumus”. Pievienotais pieredzes ir apraksts ir vispārīgs,
nesniedz informāciju par konkrētiem izpildītiem līgumiem, nav norādīti Pasūtītāji, kur gūt
atsauksmes. Aprakstā minētajā mājas lapā [xxxxxxxxxxx] informācija pieejama tikai svešvalodās, pie
tam nav konstatējama neviena atsauce uz sadarbību ar pretendentu SIA S Pluss (42102025624).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 4.2.3.punktu “Konstatējot piedāvājuma
neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības
iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā”, Komisija izslēdz pretendentu
SIA S Pluss (42102025624) no turpmākas dalības iepirkumā.
Nolikuma 4.3.punktā noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pretendenta
nosaukums

Pretendenta
reģistrācijas numurs

Pretendenta piedāvātā Pretendenta piedāvātā
līgumcena
vienai līgumcena
kopējam
vienībai, EUR, bez PVN apjomam (70 gab),
EUR, bez PVN

SIA VITRUM mēbeles 50103818531
un iekārtas

165,00

11550,00

SIA Mēbeļu dizains

42103032089

123,65

8655,50

SIA DBM Mēbeles

40103179326

226,29

15840,30

Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām, līguma
slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „ Mēbeļu dizains” (42103032089).
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sestajā un septītajā daļā noteikto, komisija
pārbaudījusi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektajā daļā minēto
apstākļu dēļ un, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā un pēc Valsts ieņēmumu dienesta
izziņas, konstatējusi, ka uz SIA „Mēbeļu dizains” (42103032089), likumā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi nav attiecināmi.
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KOMISIJA, atklāti balsojot
ar 3 balsīm par, pret – nav,
atturas – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par LOC Ledus halles ģērbtuvju
mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu SIA „ Mēbeļu
dizains” (42103032089) par kopējo līgumcenu EUR 8655,50,
neskaitot PVN.
2. Iepirkuma rezultātus paziņot pretendentam un SIA „Liepājas
Olimpiskais centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā “Par LOC”,
apakšsadaļā “Iepirkumi”.
3. Pēc līguma noslēgšanas publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv.

Sēde slēgta 2016.gada 14.septembrī plkst.16:30

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

Iepirkuma komisijas locekļi:

Elīna ZĀLĪTE

Eva CIEKURZE

Uldis KLAKS-KLEINS

